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FICHA DE PROJETO  
 

1. Identificação do Projeto 
Desenvolvimento Rural do Concelho de Tavira - 

Eletrificações 
 

2. Entidade responsável   

 

            pelo arranque do projeto Município de Tavira  

3.           pela execução do projeto Município de Tavira 

 

4. Custo total do projeto Valor base para financiamento: 153.819,95 € 

 

5. Fontes de financiamento 
 Taxa de Cofinanciamento: 80 %  

6. Prazo de execução Executada 

 

 

 

 

 

  

 

Num mercado globalizado a falta de energia elétrica corresponde a um 

grave atraso no desenvolvimento já que o seu uso é fundamental quer para 

as unidades produtivas quer para as pessoas. 

Constitui-se, pelas potencialidades a ela associadas, como um fator decisivo 

para o desenvolvimento já que permite e facilita o uso das mais diversas 

tecnologias que contribuem não apenas para o desenvolvimento dos 

conhecimentos como aumentam substancialmente a quantidade e 

qualidade de produção. 

Com efeito o uso de energia elétrica tem fortes impactes socioeconómicos 

assentes na capacidade produtiva, custos de produção e competitividade. 

 

Os projetos de serviço público destinam-se à alimentação, através de linhas 

aéreas de MT (Média Tensão) e postos de transformação e respetiva RBT 

(Redes de Baixa Tensão), das explorações agrícolas relativamente ao que foi 

elaborado um Plano Estratégico, que teve particular destaque no 

desenvolvimento das zonas rurais.  

Com o presente Plano de Desenvolvimento Integrado do Município de 

Tavira, pretende-se atingir o seguinte objetivo estratégico: 

 

“Promover o desenvolvimento e sustentabilidade territorial das zonas rurais 

do Concelho de Tavira, através de uma melhoria significativa da qualidade 

de vida das populações, bem como a criação de emprego através da 

diversificação e qualificação das atividades económicas.” 

 

Para que este objetivo estratégico seja uma realidade torna-se necessário 

alcançar diversos objetivos específicos, pelo que, relativamente à rede 

elétrica pretendeu-se: 

•a eletrificação de montes mais isolados com vista ao desenvolvimento 

das zonas mais interiores; 

•o reforço da sustentabilidade dos espaços rurais; 

•evitar o êxodo rural e fixar produtores agrícolas mais jovens criando 

emprego através da formação; 

•a recuperação de terrenos abandonados acompanhados de 

investimentos numa dinâmica turística como forma de desenvolvimento 

económico e sustentável; 

•o fomento de um maior crescimento socioeconómico, com o reforço da 

capacidade produtiva e da capacidade de competição das pequenas 

unidades agroindustriais, ao tornar possível a iluminação dos locais de 

trabalho, o acionamento de motores, equipamentos e instrumentos de 

trabalho. 

 

A presente candidatura previu a eletrificação de dois montes isolados que 

servem diversas explorações agrícolas no interior do concelho, como o 

Monte do Seixo e Monte da Cortelha de Baixo. Com a eletrificação destes 

montes foi possível atingir uma quase total eletrificação no concelho. 

 

 


